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Kommissorium for udarbejdelse af teststrategi for g runddataprogrammet ejendomsda-
ta - UDKAST 
 
Ejendomsdataprogrammets projekter (Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse) udarbejder og afleverer jf. 
den fælles implementeringsplan bl.a. produkter til det samlede program. I hvert projekt vil det blive 
gennemført test og kvalitetssikring i forhold til projektets projektmål og leverancer. Ansvaret herfor 
ligger i det enkelte projekt. For at sikre at programmet samlet set lever op til den overordnede målsæt-
ning om ”Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata”, er det nødvendigt også 
at teste og kvalitetssikre de samlede leverancer fra programmet.  
 
For programmets vedkommende er der behov for en fælles fastlæggelse af, hvordan kvalitetssikring 
og test skal gribes an. Strategien skal sætte den forståelsesmæssige ramme for programmets test og 
kvalitetssikring. Det er imidlertid vigtigt, at strategien også får et operationelt sigte bl.a. ved at pege på 
konkrete test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres..   
 
Formål og opgaver 
Teststrategien har til formål at sikre, at der i implementeringsperioden gennemføres aktiviteter, såle-
des at programmets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv ejendomsregistrering 
og effektiv genbrug af ejendomsdata.   
 
Der er imidlertid ikke fastsat deciderede mål for ejendomsdataprogrammet. Det foreslås derfor, at der 
indledningsvis i arbejdet med teststrategi skal fastlægges programmål, som indikatorer/målestok for i 
hvilken grad implementeringen lykkes.   
 
Endvidere skal teststrategien som minimum forholde sig til 

• Hvilke tests, der er nødvendige for at kvalitetssikre de tværgående sammenhænge mellem 
produkter og andre projektleverancer jf. den fælles implementeringsplan.  

• Principper for tværgående test og kvalitetssikring skal formuleres og målbare mål skal opstil-
les. 

• Etablering af sammenhængende testmiljøer mellem de forskellige systemer (Matrikel, Ting-
bog, Ejerfortegnelse, BBR m.fl.).  

• Krav til testdata og kvalitetssikring heraf. 
• Hvilken organisering, ansvarsfordeling og rollefordeling, der skal være for test og kvalitetssik-

ring i programmet. 
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• Hvilke ressourcer og økonomi, der er forbundet med at gennemføre programmets test og kva-
litetssikring. 

• Hvilke risikoområder, der kan opstå i gennemførelse af tværgående test og kvalitetssikring 
• I hvilket omfang og til hvem, der skal kommunikeres om test og kvalitetssikring 

 
Det bemærkes, at teststrategien ikke skal forholde sig til, hvad der skal testes og kvalitetssikres i de 
enkelte projekter. 
 
Organisering – Arbejdsgruppens sammensætning 
Programstyregruppen er bestiller og modtager af teststrategien. Projektforum nedsætter en arbejds-
gruppe, som bliver ansvarlig for udarbejdelsen. MBBL er formand for arbejdsgruppen og leder ar-
bejdsgruppemøder og skriver strategien. Herudover deltager følgende i udarbejdelsen af teststrategi-
en: 

-  
 
Tidsplan og proces 
Teststrategien foreslås at indgå som bilag til programmets implementeringsplan.  
 
Implementeringsplanen er planlagt forelagt og besluttet på styregruppemødet d. 27. april 2013. Første 
udkast til teststrategi skal behandles på møde i projektforum d. 4. april. Møder og aktiviteter forud for 
første udkast aftales i arbejdsgruppen.  
 
I det omfang programsekretariatet finder behov herfor tages dele af strategien op til behandling på 
møder eller workshops under programmet.  


